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ПРОТОКОЛ № 2 

от заседанието на Експертната работна група  

към Междуведомствения съвет по пространствени данни 

Днес, 10.12.2019 г., в сградата на ДАЕУ, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, в зала 

„Мраморна“, ет. 1, се проведе работно заседание на постоянно действащата Eкспертна 

работна група /ЕРГ/ към Междуведомствения съвет по пространствени данни /МСПД/, 

създадена съгласно Заповед ДАЕУ-7298/06.06.2019 г. на председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“. 

При проверка на присъствения списък беше установено, че ЕРГ има необходимия 

кворум и заседанието беше открито от г-н Светлогор Киров - председател на ЕРГ към МСПД 

и началник на отдел ,,Данни”, Дирекция „Единен системен интегратор“, Държавна агенция 

„Електронно управление“, при следния дневен ред: 

1. Преглед на изпълнението на Плана за действие за отстраняване на констатираните 

нарушения при изпълнението на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), респ. 

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и осигуряване на устойчивост по отношение на прилагането 

на Директива INSPIRE в Република България. 

2. Преглед на напредъка в изпълнението на Плана за действие за прилагане на 

Директива INSPIRE за приоритетни масиви от пространствени данни – представени в 

Държавна агенция „Електронно управление“ данни и информация за тези масиви от страна 

на съответните отговорни публични органи. 

3. Информация за проведената двустранна среща между представители на Държавна 

агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и на Европейската комисия по изпълнението на 

Директива INSPIRE и произтичащи от нея практически изводи и насоки за по-нататъшни 

действия на публичните органи по чл. 4, ал. 1 от ЗДПД. 

4. Създаване на организация за събиране и обобщаване на актуална информация за 

изпълнение на „Решение 2019/1372 на Комисията от 19 август 2019 година за прилагане на 

Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението 

и докладването (нотифицирано под номер С(2019) 6026), с което се отменя Решение 

2009/442/ЕО на Комисията от 5 юни 2009 г. със същата тематика. 

5. Преглед и актуализация на разпределението на отговорностите на органите по чл. 

4, ал. 1 от ЗДПД, съгласно Приложение № 1 към чл. 6 от Методическите указания за 

определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД по 

отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива 

данни, утвърдени със Заповед на Председателя на Държавна Агенция „Електронно 

управление“ №ДАЕУ-68/05.01.2018 г.  

6. Обсъждане на готовността за осигуряване на достъп/публикуване на 

пространствени данни по теми 4 – „Адреси“, 5 – „Административни единици“ и 7 – 
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„Транспортни мрежи“ от Приложение I към ЗДПД/Директива INSPIRE и отговорностите на 

органите на публичната власт със съответните компетенции (съгласно Приложение № 1 към 

чл. 6 от Методическите указания). 

7. Приемане на окончателен вариант на Проект на Правилник за дейността и 

организацията на работа на Експертната работна група към Междуведомствения съвет по 

пространствени данни. 

8. Други. 

 

След встъпителното изказване на председателя на ЕРГ бяха представени членовете на 

групата, които участват за първи път в нейно заседание. 

По т. 1 от дневния ред беше представен отчет за изпълнението на Плана за действие 

за отстраняване на констатираните нарушения при изпълнението на Закона за достъп до 

пространствени данни (ЗДПД), респ. Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE). По всяко от отделните 

направления от плана, в табличен вид беше показано извършеното до настоящия момент.  

За по-голяма оперативност, заседанието продължи с представяне на отчета по т. 2 от 

дневния ред – отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие за прилагане на 

Директива INSPIRE за приоритетни масиви от пространствени данни – представени в 

Държавна агенция „Електронно управление“ данни и информация за тези масиви от страна 

на съответните отговорни публични органи. 

По т. 3 от дневния ред г-н Киров представи информация за проведената двустранна 

среща между представители на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и на 

Европейската комисия по изпълнението на Директива INSPIRE и произтичащите 

практически изводи и насоки за по-нататъшни действия на публичните органи по чл. 4, ал. 1 

от ЗДПД. 

Заседанието продължи с кратко обсъждане по първите три точки от дневния ред, като 

бяха дадени разяснения относно планираните дейности по прилагане на Директива INSPIRE 

през 2020 г. и произтичащите от тях отговорности на администрациите по ЗДПД. 

Бяха коментирани проблемите, свързани с осигуряване на достъп до приоритетните 

за Европейската комисия 87 масиви от пространствени данни. В тази връзка бяха отчетени и 

усилията на отдел „Данни“ в ДАЕУ, които със собствени сили, чрез наличния експертен и 

технически ресурс, започнаха централизирано създаване на метаданни, масиви от 

пространствени данни и мрежови услуги за тях, по първична информация, предоставена от 

администрациите. 

Представителите на Министерството на околната среда и водте и Министерството на 

здравеопазването се ангажираха да предоставят на ДАЕУ, в срок до 13.12.2019 г., 

липсващите данни по приоритетния списък, които са тяхна отговорност. При невъзможност 

и/или определяне на данните като чувствителни, да представят обосновка и краен срок за 

осигуряването им.  

Представителят на Изпълнителна агенция по околна среда уточни, че данните за 

качество на въздуха  са налични и се докладват съгласно изискванията на Директива 

2008/50/ЕО, но е необходимо уточнение от ЕК как тези данни да бъдат отнесени към 

масивите от пространствени данни.  Във връзка със Споразумението между ИАОС и ДАЕУ 

за организиране и провеждане на обществена поръчка за привеждане на налични в ИАОС 

масиви от ПД в съответсвие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) беше 
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уточнено, че прогнозната стойност на обществената поръчка ще бъде съгласувана в началото 

на следващата година, след уточняване на разполагаемия ресурс.   

Относно данните по идентификационни кодове 42,01 и 43,01 от списъка към 

процедурата за нарушение, представителят на ИАОС уточни, че не се докладват 

пространствени данни. 

По т. 4 от дневния ред бяха представени разработените Указания за наблюдение и 

докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), които ще влязат в сила след 

утвърждаването им от председателя на МСПД. Целта е да се сведе до минимум 

административната тежест на наблюдението и докладването, и да се осигури последователен 

и съпоставим подход, с използване на набор от показатели, изчислени въз основа на данните, 

събрани от публичните органи. 

Беше акцентирано, че вече ще се докладват само метаданните, които са публикувани 

на Националния каталог/портал за пространствени данни. Метаданните, които не са 

публикувани, не могат да бъдат намирани и не допринасят за инфраструктурата за 

пространствена информация, не се считат за налични и не се вземат предвид при оценяване 

на напредъка. 

По т. 5 председателя на ЕРГ представи задачата да се извърши „Инвентаризация на 

всички първични администратори на пространствени данни в страната и поддържаните от 

тях масиви от пространствени данни, с цел създаване на регистър за наличната 

пространствената информация по темите от приложения І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE“. 

В тази връзка беше коментирано писмото, изпратено до членовете на МСДП, заедно с 

приложенията към него, в което по същество се изисква детайлизиране на Приложение № 1 

към чл. 6 от Методическите указания за определяне на отговорностите на органите на 

публичната власт за прилагане на ЗДПД. 

По т. 6 от дневния ред бяха обсъдени възможностите за осигуряване и публикуване 

на пространствени данни по теми 4 – „Адреси“, 5 – „Административни единици“ от 

Приложение I към ЗДПД/Директива INSPIRE с представителя на АГКК. Същият посочи, че 

по отношение на тема „Администартивни единици“, предтставляваната от него 

администрация има готовност, до 20.12.2019 г., да предостави достъп до информация за 

землищните граници на общини и области, но по отношение на тама „Адреси“ предстои 

създаването на „Национален адресен регистър“ и към момента наличните данни не са в 

съответния вид и качество. По тема 7 – „Транспортни мрежи“ отговорните администрации – 

ВГС, АПИ, НКЖИ и ИА “Морска администрация“ поеха ангажимент до 20.12.2019 г. да 

предоставят набори от данни или адреси, на които могат да се достъпят такива данни. 

По т. 7 от дневния ред беше представен крайният вариант на ,,Правилник за дейността 

и организацията на работа на ЕРГ към МСПД“, в който са отразени предложенията в процеса 

на предварителното му съгласуване от членовете на ЕРГ. 

По т. 8 беше представена информация за новата директива на Европейския парламент 

и Съвета, актуализираща директивата за информацията за публичния сектор (Public Sector 

Information), преработена като Директива 2019/1024 „относно отворените данни и 

повторното използване на информацията в публичния сектор“, публикувана на 26 юни 2019 

година. Беше подчертано, че първи приоритет на дирактивата в списъка с приоритетни теми 

за публикуване като отворени данни са пространствените данни. 
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След кратка дискусия, обсъждане на отговорностите по директива INSPIRE и 

уточнения относно привеждането на съхраняваните данни от отговорните администрации в 

съответния вид за публикуване,  

Експертната работната група единодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ 

1. Органите по чл. 4, ал. 1 от ЗДПД да изготвят и изпратят на секретарите на ЕРГ 

информация относно намеренията си да надграждат използваните от тях информационни 

системи за постигане на функционалност, която удовлетворява изпълнение на изискванията 

за привеждането на данни и мрежови услуги в съответствие с изискванията на Директивата 

INSPIRE и създаване на национална инфраструктура за пространствена информация, 

включително и приблизителен разчет на необходимите финансови средства. Срок - до 

31.01.2020 г. 

2. Публичните органи – Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната 

агенция по околна среда и Министерството на здравеопазването да изпратят на секретарите 

на ЕРГ необходимата доуточняваща информация във връзка със списъка на приоритетните 

масиви от пространствени данни и услугите за тях, съгласно Директива INSPIRE, които са 

тяхна отговорност, в най-кратки срокове, но не по-късно от 18.12.2019 г.  

3. Публичните органи – първични администратори на пространствени данни да 

изпратят на секретарите на ЕРГ информация за начина и периодичността на планиране и 

отчитане на дейността им по изпълнението на изискванията на ЗДПД/Директива INSPIRE и 

свързаните с тези процедури документи. Срок - до 31.01.2020 г.  

4. Държателите на референтни данни и държателите на данни по Приложение № 1 

към чл. 6 от Методическите указания за определяне на отговорностите на органите на 

публичната власт за прилагане на ЗДПД по отношение на създаването и достъпа до масиви 

от пространствени данни и услуги за такива данни, в рамките на отговорностите им по 

същото приложение, да изготвят и изпратят на секретарите на ЕРГ списъци на масивите от 

пространствени данни по подтемите, включени в темите по приложения 1, 2 и 3 на 

ЗДПД/Директива INSPIRE. Срок - до 31.01.2020 г.  

5. Органите по чл. 4, ал. 1 от ЗДПД да изготвят списък на директивите, регламентите 

и други международни нормативни документи, по които те имат задължения да извършват 

мониторинг и/или докладване, от името на Р. България, при което се използват 

пространствени данни по смисъла на Директивата INSPIRE. Списъкът да се предостави по 

електронен път на секретарите на ЕРГ и да съдържа, по всеки документ отделно, точно 

описание на тези данни, към коя от темите или подтемите по приложения 1, 2 и 3 на 

ЗДПД/Директивата, или към кой приоритетен масив от пространствени данни се отнасят, с 

какъв приоритет като важност за докладването са, каква е периодичността на докладване 

(през колко време), кога е последното им докладване и през какъв период от време 

задължително се актуализират – ако има такъв. Срок - до 31.01.2020 г.  

6. Публичните органи – държатели на референтни данни и на данни по теми I.4, I.5 и 

I.7 по Приложение № 1 към чл. 6 от Методическите указания за определяне на 

отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД по отношение на 

създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, в 
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рамките на отговорностите им по същото приложение, да изпратят на секретарите на ЕРГ 

съответен адрес (URL), на който могат да се достъпят техните данни. Срок - до 20.12.2019 г. 

7. Приема Проекта на Правилник за дейността и организацията на работа на 

Експертната работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни, който 

да бъде внесен за одобрение на следващото заседание на Междуведомствения съвет за 

пространствени данни. 

ЕРГ препоръчва по-тясно сътрудничество между органите, които имат задължения по 

докладване и мониторинг съгласно европейските директиви, свързани с околната среда, при 

които се използват пространствени данни. 

 

Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

  

 


